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Critérios de Avaliação da Disciplina de Cidadania e Desenvolvimento      3.º Ciclo    -      2020 / 2021 

DIMENSÕES 
DO P.A. 

DOMÍNIOS  
 

INDICADORES 
 (Indicadores do P.A e Aprendizagens Essenciais da disciplina) 

DESCRITORES  
Do P.A. 

A
TI

TU
D

ES
 

 

40
%

 

- Direitos Humanos 

- Desenvolvimento Sustentável 

- Educação Ambiental 

- Saúde 

- Sexualidade 

 

- Media 

- Risco  

- Artes e Comunicação 

 

- Igualdade de Género 

- Interculturalidade 

- Instituições e Participação 

Democrática 

 

- Literacia Financeira e educação para 

o consumo 

- Mundo do Trabalho 

- Segurança, Defesa e Paz 

) 

Cumpre as regras de funcionamento da escola de acordo com o Regulamento Interno; 
Adequa comportamentos em diferentes contextos; 
Trabalha em equipa;  
Interage com tolerância.  
 
Estabelece relações entre conhecimento e comportamento; 
Consolida e aprofunda as competências adquiridas; 
Identifica a necessidade de aquisição de novas competências; 
Participa e/ou propõe atividades com sentido de responsabilidade. 

Responsável / 
Autónomo 

 

Respeitador da 
diferença / do outro 

 

Cuidador de si e do 
outro  

 

Participativo / 
Colaborador 

 

Questionador 
 

Indagador / 
Investigador 

 

Sistematizador / 
organizador 

 

Conhecedor / sabedor/ 
culto / informado 

 

Comunicador 
 

Autoavaliador 
 Criativo 

 

Crítico / analítico 

C
O

N
H

EC
IM

EN
TO

S 
E 

C
A

P
A

C
ID

A
D

ES
 

 

60
%

  

Utiliza diferentes linguagens e símbolos; 

Pesquisa informação recorrendo a diferentes fontes; 

Seleciona e organiza informação relevante; 

Mobiliza conhecimentos; 

Argumenta fundamentando a sua tomada de posição/opção; 

Toma decisões para resolver problemas que surgem durante a execução do projeto; 

Trabalha para o bem comum com vista à sustentabilidade ambiental e social; 

Valoriza as diferentes formas de expressão artística e do património; 

Apresenta trabalhos em suportes diversificados com criatividade e originalidade; 

Utiliza as TIC; 

Apresenta e argumenta o produto final; 

Tem consciência de si próprio e do outro. 

 

MODALIDADES DE AVALIAÇÃO: Diagnóstica; Formativa e Sumativa; 
PROCEDIMENTOS E TÉCNICAS: Os indicadores/descritores de avaliação do processo e os seus pesos relativos serão definidos pelo conselho de turma em função dos projetos específicos. 

Ao longo do ano letivo, os alunos serão chamados, periodicamente, a proceder à sua autoavaliação, de forma a que esta funcione como elemento regulador e promotor da aprendizagem e do sucesso 

educativo. INSTRUMENTOS: Grelhas de avaliação de trabalho individual/pares/grupo. Grelhas de avaliação de apresentação de trabalhos. Grelhas de registo da avaliação contínua: pesquisa simples; de 
grupo, par  e/ou individual; participação oral;  comportamento;  empenho. Caderno Diário. Fichas de Autoavaliação ;  Heteroavaliação ; Registos de avaliação do produto final. 
P.A. – Perfil dos Alunos à saída da escolaridade obrigatória 


